
، يقول هذا حق وهذا باطل؛ وبني أهل احلق وأهل الباطل؛  بني العامل واملعمول، بني احلق يف ذاته

 ؛ فيها تفريق بني األنفع والنافع ، فيها تفريق بني النافع والضار طيب فيها تفريق بني النافع والضار؟ نعم

تشمل كلما به الفرق، كلما به ؛ فيها تفريق بني األضر والضار؛ ألن كلمة الفرقان كلمة واسع  ؟ نعم

:  وملا ذكر اهللا سبحانه وتعاىل منته على عباده بإنزال هذه الكتب العظيمة قال  . الفرق من مجيع الوجوه

يعين بعد إنزال هذه الكتب الواضحة اهلادية املفرقة انقسم الناس إىل  )) إن الذين كفروا بآيات اهللا ((

:  اهللا حكم الكافر وبذكر حكم الكافر يتبني حكم املؤمن قال، وقسم كفر؛ فذكر  : قسم آمن قسمني

وخرب ومجلة كربى  أهذه اجلملة مكونة من مبتد )) إن الذين كفروا بآيات اهللا لهم عذاب شديد ((

؟ وفيها  واخلرب أيال يا مشيل وين املبتد ؛ ومجلة صغرى؛ أو ال؟ مبتداء وخرب؛ مجلة صغرى ومجلة كربى

؟ أين اخلرب  ، ومجلة صغرى ومجلة كربى يال وخرب غري منسوخ أسوخ و مبتدوخرب من أأيضا من مبتد

    ؟ واخلرب املنسوخ أاملبتد ، ؟ أي نعم ؟ خرب املنسوخ املنسوخ

  بآيايت ؟  )) بآيات اهللا (( الطالب :

  ؛  ال الشيخ :

  ؟ منسوخ يعين حمذوفالطالب : 

؟  ؛ نعم يا فيصل ، وظن ، وكان النواصب ثالثة: إن دخل عليه الناسخ و يعين ال منسوخ الشيخ : 

   ، ، إن ناسخة، منسوخة مجلة خرب إن )) لهم عذاب شديد ((مجلة 

  ؛  )) إن الذين كفروا لهم عذاب شديد (( الطالب :

أجزائها  أجزائها ؟ ؟ يعين ال غري منسوخةإهذه أيش؟ مجلة منسوخة و  )) لهم عذاب شديد (( الشيخ :

  ؟  غري منسوخةال إمنسوخة و 

  ؛ غري منسوخة الطالب :

لهم  ((؟ومجلة  . طيب عبد الرمحن ، هذه اجلملة االمسية غري املنسوخة غري منسوخة طيب زين الشيخ : 

 ؛ : إن حرف توكيد ونصب أما اإلعراب فنقول . هذه مجلة منسوخة أحسنت طيب )) عذاب شديد

  ؛ ال يا شيخ الطالب :



امسها مبين  )) والذين ((؛  ويرفع اخلرب أنقول: إن حرف توكيد ينصب املبتد؟  ؟ أليش طأخ الشيخ : 

 (( ؛ و فعل وفاعل ال حمل له من اإلعراب ألنه صلة املوصول )) كفروا (( على الفتح يف حمل النصب و

 )) لهم )) (( لهم عذاب شديد ((متعلق بأيش؟ بكفر؛ و ؛جار وجمرور ومضاف إليه )) بآيات اهللا

 . : يف حمل رفع خرب إن ؛ واجلملة صفة له )) شديد ((؛ و مؤخر أمبتد))  عذاب ((؛ و خرب مقدم

؛  يقال: إن أصل الكفر من السرت )) كفروا )) (( إن الذين كفروا بآيات اهللا ((وجل:  يقول اهللا عز

:  وقلنا ؛ أنكروهاو أي جحدوا ا  )) كفروا بآيات اهللا (( ؛ فـ ؛ ألن اجلاحد ساتر ويطلق على اجلحد

تعرفون تلع ؛ أ ، تلع النخل ؟ الكفرة وعاء التلع ؛ تعرفون الكفرة إن الكفر من السرت ألن منه الكفرة

، ويف اللغة العامية يسمى كافور؛ جتدونه يسرت التلع؛ فالكافر حبقيقة  الف يسمى كفرةاخل؟ فيه  النخل

آيات مجع آية وهي العالمات  )) كفروا بآيات اهللا ((:  وقوله. ، خمفي له ساتر؛ أي جاحد للحق

:  ؛ وهي أي اآليات نوعان ، وكاله الفعلي وعلى كماله الذايت ، ، على وجوده وجل الدالة على اهللا عز

،  ، والدواب ، والشجر ، واجلبال ، واألرض، والشمس، والقمر، والنجوم : السموات آيات كونية ومنها

 ؛ هذه آيات كونية ؛ ، وأشياء كثرية واليقظة ، األلوان، والنوم، واختالف اللغات، واختالف  واإلنسان

فإذا قيل: ما وجه ذلك؟ قلنا: أما اآليات الكونية فوجه   . آيات شرعية وهي: الوحي املنزل على الرسل

إن الذين تدعون من  ((، قال اهللا:  وجل أبدا كوا آية أنه ال يستطيع أحد أن يفعل مثل فعل اهللا عز

؛  ال خيلقون ذبابا )) لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له (( كل الذين تدعون من دون اهللا  )) دون اهللا

،  ، وال غري ذلك ، وال بعوضا مجال ، وال ذبابا ؛ فهم ال خيلقون ؟ ال من باب أوىل وهل خيلقون مجال

هل يستطيع  ؛ ؟ ال أن يذهب بالنهار إذا جاءأحد هل يستطيع  ؛ ال يستطيعون أن خيلقوا هذا أبدا

 ؛ إذا فهذه اآليات الكونية من آيات اهللا عز وجل أحد أن يأيت بالليل إذا جاء النهار؟ أبدا، إال اهللا عز

؛ وجه ذلك: أنه  ؛ اآليات الشرعية هي أيضا من آيات اهللا ؛ ألنه ال يستطيع أحد أن يأيت مبثلها وجل

؛ لو اجتمع مجيع مفكري العامل ليأتوا  داال يستطيع أحد مبثل شرع اهللا يف هداية اخللق وإصالحه أب

قل لئن اجتمعت  ((،  ما استطاعوا إىل ذلك سبيال الوحييف ما جاء  هبدستور يصلح اخللق كما يصلح

 ؛ )) اإلنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ال يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا

؛ حىت الكافر  ؛ ألا آيات حمسوسة مشهودة لكن يا إخواين اآليات الكونية قد يعقلها كثري من الناس

، ليس   ؛ أما اآليات الشرعية فليس كل أحد يدركها ؟ يقول ما أستطيع تقول له تستطيع ختلق الذباب

ما سجين كتاب  كال إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ((؛ قال اهللا تعاىل:  كل أحد يدركها



مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إال كل معتد أثيم إذا تتلى 

؟ قال اهللا تعاىل مكذبا  ملاذا ؛ال يتبني له أا آيات ـ والعياذ باهللا ـ )) عليه آياتنا قال أساطير األولين

فاإلنسان إذا اجتمعت الذنوب على قلبه ـ  )) كال بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ((:  لقوله

نسأل اهللا أن يطهرنا وإياكم منها ـ إذا اجتمعت الذنوب على قلبه صار ال يرى احلق حقا وال الباطل 

؛  ، عمي ـ والعياذ باهللا ـ يتلى عليه القرآن فيقول: هذه أساطري األولني ليس كالم رب العاملني باطال

، ربوبية  ؛ ومن مث مل ينكر أحد الربوبية ي اليت فيها االمتحان واالبتالءاآليات الشرعية ه : وهلذا نقول

؛ لكن اآليات الشرعية أنكرت أو  اهللا، كل يقر بأن اهللا رب العاملني وأنه الذي خلق السموات واألرض

؛ لكن قالوا يف القرآن إنه كهانة،  لق السموات واألرض قالوا: اهللاخ؛ قريش إذا سئلوا من  ؟ نعم ال

يشمل اآليات  إن الذين كفروا بآيات اهللا )) ((؛ املهم أن قوله:  والشعر، والسحر ، وما أشبه ذلك

هنا  )) العذاب )) (( لهم عذاب شديد ((يقول:  . الكونية والشرعية؛ وبيننا وجه كون كل منها آية

وقد ذكر اهللا يف القرآن  ؛عقوبة قوية ـ والعياذ باهللا ـ القوي؛ يعين  القوي )) الشديد ((؛ و مبعىن العقوبة

وذكر نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف السنة أصنافا وأنواعا من هذا العذاب تقشعر منه اجللود وتوجل 

إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا  ((، قال اهللا تبارك وتعاىل:  منه القلوب

؛ إذا  وال يستغيثون إال لشدة احلر والظمأ )) إن يستغيثواو  (())  هل يشوي الوجوهيغاث بماء كالم

إىل أفواههم ليشربوه شوا وجوههم ـ والعياذ باهللا ـ قال اهللا به ، أذا أقبلوا  استغيثوا يؤتون مباء يشوي الوجوه

الذقوم طعام األثيم  إن شجرة  ((؛ وقال اهللا سبحانه وتعاىل:  هذا شرام))  بئس الشراب ((تعاىل: 

 )) سرابيلهم من قطران ((:  ؛ لباسهمهم شف هذا طعام )) كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم

يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم كلما نضجت جلودهم  ((:  مقرهم وهوائهم؛ 

مملوءة بذكر أصناف والسنة  . )) بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن اهللا كان عزيزا حكيما

ربنا  ((، فهم يصطرخون فيها  ألهله الصراخ والعويل ، العقاب الذي يعاقب به هؤالء فهو عذاب شديد

أولم نؤمركم ما يتذكر فيه من  ((فيقال هلم توبيخا:  )) أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل

، حقائق حنن إن  خواين حقائقهذه يا إ )) تذكر وجاءكم من نذير فذوقوا فما للظالمين من نصير

 (( . )) لهم عذاب شديد ((؛ وهلذا قال:  شاء اهللا تعاىل يف اإلميان ا كأا مشاهدة عندنا بل أعظم

 من العزة وهي ثالثة أصناف: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة االمتناع )) عزيز (())  واهللا عزيز ذو انتقام

 ) السيد اهللا (ف عظيم؛ كما قال النيب عليه الصالة والسالم: ؛ عزة القدر مبعىن:أن اهللا ذو قدر شري



وهو  ((: تعاىل هذه عزة القدر؛ عزة القهر: أنه قاهر لكل شيء ال يغلب بل هو الغالب، قال اهللا

  :  وقال الشاعر اجلاهلي))  القاهر فوق عباده

                 الغالب ليس   المغلوب  الطالب        واألشرم  واإلله  المفر أين              

فاهللا سبحانه وتعاىل غالب على كل شيء؛ عزة االمتناع: أي أنه عزوجل ميتنع أن يناله سوء أو نقص؛ 

؛ وحنن نقول يف لغتنا: عزا،  يأي صلبة قوية ما تؤثر فيها املعاو  ،ومن هذا املعىن قوهلم: هذه أرض عزاز

؟ ثالثة أقسام: عزة القدر،  أي ذو العزة؛ والعزة كم قسما )) عزيز ((؛ إذا فمعىن  يعين شديدة صلبة

: إن تفسريه قاصر؛ بل هو  ؛ وهلذا الذي يفسر العزيز بالغالب فقط نقول وعزة القهر، وعزة االمتناع

؛ تقول:  ؛ واالنتقام أخذ ارم بإجرامه أي صاحب انتقام )) ذو انتقام ((وقوله:  . يشمل املعاين الثالثة

 ((؛ كما قال اهللا تعاىل:  ؛ فأخذ ارم بإجرامه يسمى إجراما زيد، يعين أخذت حبقي منه انتقمت من

 ((ومل يقل: ذو االنتقام؛ ويف الرمحة قال:  )) ذو انتقام ((وهنا قال:  )) إنا من المجرمين منتقمون

لذو مغفرة  وإن ربك ((قال يف آية أخرى: كان ومل يقل: ذو رمحة؛ وإن   )) وربك الغفور ذو الرحمة

، ليس  نتقماملألن االنتقام ليس من أوصاف اهللا املطلقة، وليس من أمساء اهللا  ؛ )) للناس على ظلمهم

؛ بل املنتقم ال يوصف اهللا به إال مقيدا؛  من أمساء اهللا املنتقم وليس من أوصاف اهللا املطلقة االنتقام

فهي  )) ذو انتقام ((أما  )) المجرمين منتقمون إنا من ((؛ كما قال تعاىل:  فيقال: املنتقم من ارمني

، انتقام من  ؛ يعين له انتقام ؛ ألن االنتقام نكرة فال تعطي املعىن على اإلطالق ال تعطي االنتقام املطلق

! وذا نعرف أن األمساء املسرودة يف احلديث  ؛ انتبه ، انتقام من ارمني ؟ مقيد ال مطلقإ؟ مقيد و  من

؛ ألنه ذكر فيها من أمساء اهللا املنتقم وهذا ال  صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلمتالذي رواه الرتمذي ال 

؛ الرب أيضا  ، والرب ؛ وحذف من أمساء اهللا ما ثبتت به األحاديث ومل يذكر فيها مثل: الشايف يصح

، ومل يصف نفسه باملنتقم إال  ومل يقل: ذو االنتقام )) ذو انتقام (( قال: حذف منها؛ فاملهم أن اهللا

    ؟ مقيدا. نأخذ اآلن الفوائد

؟ يعين إذا أخرب  ما يشمل ما يتقدم يعين الذي أمامه والذي خلفه )) ما بين يديه ((قوله: السائل : 

   ؟ مصدقا له القرآن خبرب مث وقع هذا اخلرب يكون القرآن



وأنزلنا عليك الكتاب بالحق  ((:  املراد مبا يديه من الكتاب كما قال تعاىل سورة املائدةبس  الشيخ :

  ؛  وال كتاب بعده))  مصدقا لما بين يديه من الكتاب

  ؟  لكن فيه أشياء وقعتالسائل : 

 ؟ يعين يف املستقبل كيف يصدق ما بني يديه  ألنهأي صحيح لكن ما هو مصدق ملا بني يديه  الشيخ :

؛ فآية  ، أن خيرب بصدق ملا يستقبل : صادقا فيما بني يديه صح ؛ التصديق عن شيء ما تقع؛ لو قال

   . املائدة تقيد هذا وأيضا املعىن ما يستقيم

  ؟ شيخ أحسن اهللا إليكم ما الفرق بني الكفر والشركالسائل :  

رك كفر؟ نعم وليس كل  كل ش  ؛ : أن نقول كل شرك كفر وليس كل كفر شرك الفرق بينهما الشيخ : 

الذي يعبد الصنم مشرك وهو كافر أيضا؛ والذي جيحد ما جيب اإلميان به كافر وليس  كفر شرك نعم

    . مبشرك

  ذكرنا اإلعراب ومل يأت التفسري ؛  )) من قبل ((شيخ السائل : 

  ومل يأت ؟  الشيخ :

  ؛ التفسري يعينالسائل : 

  القبل كل ما تقدم فهو قبل؛  الشيخ : 

  )) من قبل ((السائل : 

    ، بالنسبة لآلية هذه من قبل هذا الكتاب . من قبل هذا الكتاب الشيخ : 

؛  بالنسبة الذي ذكرنا اسم موسى وعيسى أا امسان عجميان وإذا ذكرا يف القرآن فهما عربيانالسائل : 

  أيه توراة واإلجنيل؛  معربان؛ معربان نعم؛ الشيخ :

  وعيسى ؟طيب موسى السائل : 



؛ كل اسم  موسى وعيسى امسان أعجميان وإذا ذكرا يف القرآن فهما معربانذكرنا أن اسم  الشيخ : 

؛ ألنك لو تقول إنه عجمي  امعرب وليس أصله عربي ويعين يف األصل فه . أعجمي إذا ذكر يف القرآن

العرب ملا عربوها نطقوا : إن  ؛ وهل يضر أن نقول حىت بعد نزول القرآن به ما صار القرآن بلسان عريب

إن اهللا ال يخفى  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم.  ؟ ا وأجروها على ألسنتهم صارت العربية بالتعريب

عليه شيء في األرض وال في السماء هو الذي يصوركم في األرحام كيف يشاء ال إله إال هو 

هن أم الكتاب وأخر  العزيز الحكيم؛ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات

متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم 

 )) تأويله إال اهللا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إال أولوا األلباب

 ((:  تعاىلتبارك و قال اهللا   . قش ومل نأخذ الفوائد. الظاهر أننا مل ننا أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

ويف التوراة  )) نزل ((ملاذا قال يف القرآن: ))  نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل

   ؟ )) أنزل ((واإلجنيل: 

وقال  )) نزل ((؛ لذا قال يف القرآن:  ؛ نعم ن القرآن ما نزل مجلة واحدة بل نزل بالتدريجأل الطالب :

  ؛ ألن اإلجنيل والتوراة نزلتا مجلة واحدة  ؛ والتوراة ؛ ألن )) أنزل ((يف اإلجنيل: 

  ؟  حممد ؟ معىن باحلق )) بالحق ((قوله:  . أحسنت الشيخ : 

  ؛  ؛ ما أدري معىن باحلق أي نزله الطالب :

  شاكر؟  الشيخ :

تمل االشتمال أي أن النزول كان باحلق ومل يكن حي تمل وجهني: أوال:حي،  إن الباء هلا معنيني الطالب :

  بالباطل؛ 

  ؛ يعين أن ما جاء به فهو حق، صدق يف األخبار وعدل يف األحكام طيب الشيخ :

  ؛  ووجه آخر: أن نفس النزول كان نزوال كان باحلق الطالب : 



يعين هو حق نازل من عند اهللا، وما جاء به  ؟ ؟ طيب صح كان حقا ومل يكن كذبا كذا الشيخ :

 . ؟ أي ألجل هداية الناس )) هدى ((ويش إعراب  )) هدى للناس ((.قوله:  مشتمل عليه فهو حق

  ؟  ما املراد ا عبد اهللا )) وأنزل الفرقان ((قوله: 

     ؛ ما يفرق به بني احلق والباطل الطالب :

  لكن هل املراد به القرآن أو غريه؟  الشيخ :

  ؛  مجيع الكتب الطالب :

إن الذين كفروا  ((قوله:   . الفرقان هنا وصف وليس شخصا عينا نعمفكل الكتب؛ إذا  الشيخ :

  ؟  ما مناسبتها ملا قبلها )) بآيات اهللا لهم عذاب شديد

الباطل والفرق بني الكفر واإلميان مث فصل الذين كفروا  مييز بهوالفرقان بعد ما ذكر الفرقان  الطالب :

  ؛  والذين آمنوا 

يعين ملا ذكر أن هذه الكتب هدى وفرقان ذكر انقسام الناس إىل كفر وإميان فذكر حكم  الشيخ :

  عزيز يا غامن؟  )) واهللا عزيز ذو انتقام ((قوله:  . الكافرين

  زة؛ طيب والعزة؟ ؛ فقط؟ العزيز ذو الع عزيز الغالب الطالب :

  ؛ ععزة القدر، وعزة القهر، وعزة االمتنا  الطالب :

   ما معىن عزة القدر يا خليل؟ . نعم الشيخ : 

   أقول ما معىن القدر، عزة القدر؟ قدرة؟ الطالب :

   ذو القدر؛ الطالب :

  عزة القهر يا شيبة؟  وما أشبه ذلك. سؤدديعين ذو قدر عظيم، والقدر يعين الشرف وال الشيخ :

   إنه سبحانه وتعاىل هو القاهر فوق عباده؛ الطالب :

  ثالثة: عزة االمتناع، يوسف؟  . ، نعمقاهر ال يغلب بل هو الغالب  الشيخ :



  كل وصف ال يليق جبالله؛ عليه  إنه ميتنع  الطالب :

  خالد ؟ معناها يا أمحد؟ ))  ذو انتقام ((قوله:  . أنه ميتنع عليه كل عيب ونقص الشيخ :

   ؛ صاحب انتقام الطالب :

 ؟ هل هذا يدل على أن االنتقام هللا وصف مطلق . أي صاحب انتقامأي صاحب انتقام؛   الشيخ :

   ؛ وإمنا مقيد ،ال  الطالب :

 ؛ انتقام من من؟ من ارمني )) ذو انتقام ((أنه ذو انتقام يف حمله؛ وهلذا جاءت نكرة قال:   الشيخ :

؛  وجل السابقة أوال: إثبات ألوهية اهللا عزالكرمية من فوائد اآليات   ؟ أحسنت. نرجع اآلن إىل الفوائد

: إثبات  ومن فوائد اآلية . )) ال إله إال هو ((والثاين: إنفراده ذه األلوهية يف قوله:  . )) اهللا (لقوله: (

وقد ورد أما اسم اهللا األعظم الشتماهلما على كمال الذات  )) الحي القيوم ((امسني من أمساء اهللا: 

 (( ؟ ؛ من أين تؤخذ يا فهد ومن فوائد اآلية: إثبات حياته وقيوميته . ؟ طيب ؛ كذا والصفات واألفعال

؟ احلي معرف  ؛ وحنن قلنا إثبات حياته وقيوميته )) بس هذه احلي، القيوم اهللا ال إال هو الحي القيوم

 أليس كذلك ،اسم فإنه متضمن للصفة وقد يتضمن أمرا زائدا وهو احلكم الذي يسمى األثر ؛ كل عامة

؛ وجه  : أن كل شيء مفتقر إىل اهللا ، وأن اهللا غين عما سواه من فوائد اآلية الكرمية . ، طيب ؟ بلى

وهو   ذلك: ألن كمال حياته يستلزم غناه عن كل أحد؛ وكمال قيوميته يستلزم افتقار كل شيء إليه

أفمن هو  ((وقال تعاىل:  )) ومن آياته أن تقوم السماء واألرض بأمره ((كذلك؛ قال اهللا تعاىل: 

 نزل ((أما اآلية اليت بعدها فمن فوائدها: إثبات علو اهللا؛ لقوله:   . )) قائم على كل نفس بما كسبت

نزل  ((: أن القرآن الكرمي منزل؛ لقوله:  ومن فوائدها . والنزول ال يكون إال من أعلى )) أنزل (( و ))

، جمرد كونه منزال ال يستلزم أن ال يكون  ؟ ال وهل كونه منزال يستلزم أن ال يكون خملوقا . )) عليك

أنزل من  (( ،واملاء خملوق )) ونزلنا من السماء ماء مباركا المخلوق ((خملوقا؛ ألن اهللا قد ينزل 

ألن الكالم  ؛بالنظر لكون القرآن كالما يستلزم أن ال يكون خملوقا واملاء خملوق؛ لكن))  السماء ماء

؛ إذا فيؤخذ أن القرآن خملوق لكونه نزل من عند اهللا وهو؛ أن  صفة املتكلم؛ وصفة اخلالق غري خملوق

القرآن يؤخذ كون القرآن غري خملوق أنه نزل من عند اهللا وهو كالم والكالم صفة املتكلم والصفة تابعة 

عليك  ((ومن فوائد اآلية الكرمية: فضل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وميزته؛ لقوله:  . وفللموص



ولكن قد يرد علينا أن اهللا سبحانه وتعاىل قد يضيف اإلنزال إىل الناس كما قال  . )) الكتاب بالحق

للبقرة: يف آيات ))  قل آمنا باهللا وما أنزل علينا وما أنزل على ابراهيم ((تعاىل يف سورة آل عمران: 

فاجلواب أن نقول: هو أنزل إىل الرسول  ؟))  قولوا آمنا باهللا وما أنزل إلينا وما أنزل إلى ابراهيم ((

، بواسطة الرسول صلى اهللا عليه وسلم هو الذي بلغه إلينا؛ ومعلوم أن األصل  مباشرة وإلينا بواسطة

على حممد صلى اهللا عليه  اهللا الكتاب الذي أنزلهومن فوائد اآلية الكرمية: أن هذا  . أشرف من الفرع

وبالحق  ((فقد جاء باحلق ونزل به، قال اهللا تعاىل:  )) بالحق ((وسلم مشتمل على احلق؛ لقوله: 

 ؟ نقول: ما يف القرآن إما األخبار وإما أحكام فما نوع احلق الذي نزل به القرآن )) أنزلناه وبالحق نزل

وتمت كلمة ربك صدقا  (( كما قال تعاىل:  ، ؛ واحلق يف األحكام العدل الصدق؛ فاحلق يف األحكام 

.  ؛ وكل ما فيه من األحكام فهو عدل إذا نقول: القرآن كل ما فيه من األخبار فهو صدق))  وعدال

؛ قال اهللا تعاىل:  ؟ اجلواب: نعم هل يشمل ذلك أن هذه األخبار وهذه األحكام نافعة مصلحة للخلق

لقد كان في  : ((وقال))  هذا القرآنإليك نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا نحن  ((

، وكل ما فيه من حكم فهو أيضا  فكل ما فيه من اخلرب فهو نافع )) قصصهم عبرة ألولي األلباب

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن القرآن نفسه حق؛ من أين يؤخذ؟ من  . نافع متضمن باملصاحل ودفع املفاسد

ومن فوائد اآلية الكرمية: فضيلة  . ليس نزوال كذبا باطاليعين أنه نزل نزوال حبق  )) بالحق (( :قوله

، ولوصفه بالتصديق ملا بني يديه؛ أنه مصدق ملا بني يديه من كل  القرآن؛ لوصفه باحلق نزوال وتضمنا

ا القرآن قد أخربت عنه : أن هذ ومن فوائد اآلية الكرمية . )) مصدقا لما بين يديه ((؛ لقوله:  الكتب

 . )) مصدق ((كلمة يف  ألنه أحد الوجهني  )) مصدقا لما بين يديه ((الكتب السابقة؛ من قوله: 

 لما بين يديه : ((قولهيف ومن فوائد اآلية الكرمية: جواز التعبري مبا خيالف الظاهر إذا دل عليه السياق؛ 

؟ نقول: صحيح  )) لما بين يديه : ((أن يقولإذ قد يقول القائل: ليس للقرآن يد فكيف يصح    ))

وأنه  ،، أو له يدان أن القرآن له أيدي )) لما بين يديه ((أن القرآن ليس له يد وحنن ال نقول: إن 

ها يف سياقها وإن كان خيالف أصل ى معناإن الكلمة إذا دلت عل :صدق ما بني يديه؛ لكن نقول

ومن فوائد اآلية الكرمية:  من الكتب . ، ما سبقهما سبقه )) يديهلما بين  ((الوضع؛ وقد سبق أن املراد 

وأنزل  ((، واإلجنيل النازل على عيسى عليهم الصالة والسالم حق؛ لقوله:  أن التوراة النازلة على موسى

هل ميكن    . ومن فوئد اآلية: اإلشارة إىل أن التوراة واإلجنيل قد نسخا بالقرآن . )) التوراة واإلنجيل

؟ على كل حال يف  تشري إىل أن هذين الكتابني قد مضى عهدمها وانقضى )) من قبل ((ن نقول إن أ



املسألة ثقل، أو يف االستدالل ذا على ما قلناه ثقل يعين أننا ال جنزم بذلك؛ لكن لنا دليل من غري 

 تاب ومهيمنا عليهممصدقا لما بين يديه من الك ((يف سورة املائدة حيث قال اهللا: ما هذه اآلية وهو 

حيث كان ينزل الكتب على رسله  ،وعنايته م ،ومن فوائد اآلية الكرمية: رمحة اهللا عزوجل بعباده . ))

تعاىل كمة هللا احلمن فوائد اآلية الكرمية: إثبات  . ؟ نعم أليس كذلك )) هدى للناس ((هدى للناس؛ 

 هدى ((ألننا ذكرنا أن  )) هدى للناس ((يف أحكامه الشرعية كما تثبت يف أحكامه الكونية؛ لقوله: 

هذه مفعول ألجله؛ أي من أجل ذلك؛ ففيها إثبات احلكمة هللا؛ وهو كذلك؛ ومن أمساء اهللا تعاىل:  ))

،  شيء يف موضعه، وإن شئت فقل: وضع ال احلكيم؛ وهو ذو احلكمة، واحلكمة هي إصابة الصواب

وجل، أو إىل أن  ؛ والتعبريات كلها تنصب إىل أن فعل اهللا عز وإن شئت فقل: إتقان الشيء وإحكامه

فإن قال قائل: إذا أثبتت هللا احلكمة ووقع من أفعال   . حكم اهللا الكوين و الشرعي كله مشتمل احلكمة

 ؟ احلكمة يف خالفه فما هو اجلواب، أو ما نظن أن  اهللا أو من شرع اهللا ما ال نعلم له احلكمة

، عجزنا عن إدراك احلكمة؛  فاجلواب: أننا إذا ظننا أن هذا ليس له حكمة فليس ذلك إال لقصور فهمنا

وإذا ظننا أنه على خالف احلكمة فما ذاك إال لسوء فهمنا؛ فالذي يظن أنه ليس له حكمة قاصر 

أما سليم الفهم هو الذي يعطيه اهللا تعاىل  الفهم، والذي يظن أنه على خالف احلكمة سيئ الفهم؛

فهما فستتبني له احلكمة؛ ومع ذلك ال ميكن أن ندرك كل وجوه احلكمة أبدا؛ ألن حكمة اهللا عزوجل 

ال تدرك غايتها؛ واإلنسان بشر ناقص؛ وكم من أشياء أو كم من أحكام شرعية تظن أن حكمتها كذا 

مبا يتبني لك أنه ليس هذه هي احلكمة بل احلكمة شيء أو ر  ؛وكذا مث يتبني لك أن هلا حكما أخرى

؛ فإن قلت: يلزم  آخر؛ إمنا جيب عليك أن تؤمن بأنه ما من حكم هللا كوين أو شرعي إال وله حكمة

؛ يعين إذا تعارض  عتزلة يف وجوب الصالح أو وجوب األصلحاملعلى قولك هذا أن تذهب مذهب 

منعت احلكمة؛  ،؟ إن قلت:ال ى اهللا أن يفعل األصلحفعالن أحدمها أصلح من اآلخر فهل جيب عل

قد تظن أن هذا هو األصلح وليس األصلح؛ ولنضرب هلذا  :ففيه إشكال؛ فيقال أوال ،وإن قلت: نعم

فإذا امتنع املطر  ؛ بلى ؟ أليس كذلك ، ، وخصب األرض مثال: حنن نظن أن األصلح نزول الغيث

؛ إذا ال ميكن أن نقول جيب  ؟ وحنن مل نفهم أليس كذلكوأجدبت األرض فقد يكون هذا هو املصلح 

طيب؛ بلى؛ ؟  ؛ إذا قد يكون ملا قلنا أنه األصلح هو األفسد أليس هكذا على اهللا كذا ألن األصلح

ثانيا: إذا حتققنا أنه األصلح فإن له جيب مبقتضى احلكمة ال مبقتضى العقل، فنحن ال نوجب على اهللا 

؛  على اهللا شيئا؛ ألنه خملوق ناقص فال يوجب على الكامل األزيل األبدي شيئا بعقولنا والعقل ال يوجب



كتب ربكم على  ((قال اهللا تعاىل:  ، ؟ اهللا فإذا وجب فعل األصلح فإمنا الذي أوجبه على نفسه من

فأوجب على نفسه أن  )) إن علينا للهدى ((كتب عليه هو الذي أوجب؛ وقال: ))  نفسه الرحمة

؛ إذا حنن نقول: إذا ثبت أن هذا هو األصلح فقد وجب على اهللا  ؟ طيب يهدي الناس ويدهلم؛ كذا

مبقتضى حكمته وإجيابه نفسه ال مبقتضى عقولنا وإجيابنا عليه؛ وذا ننفك عن قول املعتزلة الذين يرون 

 ذي يقبح الشيء، أو الذي حيسن الشيءأن العقل هو الذي يوجب الشيء، أو الذي مينع الشيء، أو ال

، بيان الشرائع للخلق وما جيب عليهم حنو رم وما  من ذلك مثال: البيان للخلق . ؟ طيب ؛ واضح

إن علينا  ((قتضى احلكمة مب على اهللا هذا واجب على اهللا أو ال؟ نعم واجب ،جيب عليه حنو عباد اهللا

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن القرآن، أو أن هداية   . وب؟ تفيد الوج علينا وهذا تفيد أيش )) للهدى

 ((واخلاصة مثل قوله:  ؛ )) هدى للناس ((؛ فالعامة مثل هذه اآلية:  ، وخاصة القرآن نوعان: عامة

؛ واهلداية اليت مبعىن التوفيق ؟ الفرق أن اهلداية اليت مبعىن الداللة عامة فما هو الفرق )) هدى للمتقين

هذه خاصة، خاصة باملتقني؛ فاهلداية اليت تتضمن االهتداء هذه للمتقني؛ وأما اليت تتضمن واالهتداء 

لئال يكون للناس على  رسال مبشرين ومنذرين ((تعاىل:  اهللا البيان واإليضاح فهذه للناس عامة؛ لقول

بني احلق  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن الكتب كلها فرقان تتضمن الفرق .))  اهللا حجة بعد الرسل

كل ما ميكن أن يكون فيه   ؛والباطل، وبني الصدق والكاذب، وبني املؤمن والكافر، وبني الضار والنافع

أو  ؛ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ميتنع أن جتمع الكتب السماوية بني متفرقني . الفرق فإن الكتب تفرقه

أن تفرق بني متماثلني أبدا؛ ألن الفرقان هو الذي يفرق بني شيئني خمتلفني؛ أما شيئان ال خيتلفان فال 

ومن هنا ميكن أن نأخذ يعين يتفرع على هذه الفائدة: إثبات القياس؛ ألن القياس: إحلاق  . تفريق بينهما

خذ بالقياس تفريق بني متماثلني؛ ؛ وعدم األ ؛ فهو مجع بني متماثلني فرع بأصل يف حكم لعلة جامعة

ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه كلما اهتدى اإلنسان للفروق كان أعظم  . كتب السماوية كلها فرقانالو 

 ؟ كلما اهتدوا للفروق كان أعظم اهتداء بالكتب املنزلة من السماء ؛ كذا اهتداء بالكتب املنزلة من اهللا

ا كان اإلنسان يفرق بني الشرك األصغر واألكرب؛ وبني النفاق ؛ فمثال: إذ ؛ ألن الكتب كلها فرقان

كان أشد اهتداء بالكتب   ؛؛ وبني الكفر األكرب واألصغر؛ وبني أشياء احللة واحلرام االعتقادي والعملي

عرفة مبرما يؤخذ من هذا أيضا: اإلشارة إىل أنه ينبغي االعتناء  . ؟ نعم أليس كذلك ؛ممن؟ ممن ال يفرق

؛ والسيما بني األشياء املتشاة؛ وهذا شيء، أو هذا فن أخذ به بعض أهل العلم مبعرفة الفروق، الفروق

   يف كتب الفقه


